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ٰي جي عید فصح تي ، عیسیھودین 
پنھنجو آخري کا پنھنجي شاگردن

دا ھن انھن کي عجیب خ. سان گڏ کاو
ي بابت ۽ سندس واعدا انھن الِء جیڪ

ڏنو پوِء عیسيٰ . کیس پیار ڪن ٿا
ئر ماني ۽ ھڪڙو پیالو انھن الِء شی

ھي انھن کي یاد . ڪرڻ الءِ 
الِء ھئا تھ ڏیارڻ 
جو بدن ۽ عیسٰي 

ڏنا ویا گناھن رت 
.معافيَء الءِ جي 

عیسٰي جي 
کان مارجڻ 
ا، ڏینھن ڪجھ 

عورت آئي ۽ ھڪڙي 
جي پیرن تي عطر ل ھن 

ھوَء پئسو ضایع ”. ایواو
“ رھي آھي ،ڪري 

. شڪایت ڪئيشاگردن 
“  ڪم ڪیو آھي ،و ڪھن س ”

الِء ھن منھنجي دفن ”. چیوعیسٰي 
!ڪیڏا نھ عجیب لفظ آھن. ڪیو

اھو س ڪیئن ٿیو؟ یسوع 
ختم ڪري سگھي ڪیئن 

اھڙي خوبصورت ٿو 
کي اھڙي زندگيَء 

انداز ۾؟ خوفناڪ 
ڪیئن ڏئي خدا 

ٿو پنھنجي سگھي 
کي صلیب تي فرزند 

اتي مرڻ جي؟ چاڙھي 
ڪا غلطي ڪئي ھئي عیسى 

ڪیر ھو؟ خدا ناڪام ٿیو؟تھ 

ڙیو پوِء عیسٰي پنھنجن ساٿین کي چیو تھ کیس پڪ
. یوپیٽر اصرار ڪ“ مان نھ ویندس ،”. ، ۽ اھي وینداویندو 

ڪار ڪڪڙ جي ڏیڻ کان پھریائین ، تون مون کي ٽي ان”
.عیسٰي چیو“ ڪندین ،

ھن کان پوِء ، یھوداه ، 
ن جیڪو عیسٰي جي شاگرد

مان ھڪڙو ھو ، انھيَء تي 
راضي ٿیو تہ عیسٰي کي

سردار ڪاھنن ڏانھن 
30جي چانديَء 
جي ٽڪرن 
.ڪريحوالي 

.  خدا ناڪام نھ ٿیو! نھ
ي یسوع ڪا غلطي نھ ڪئ

ھ یسوع ھمیشھ ھو ت. ھئي
کیس ماریو ویندو ب ڙن
ماڻھن پ جڏھن عیسٰي 

ھڪڙو ھو ، شمعون نالي
ھڪڙو پوڙھو ماڻھو 

مریم کي چڪو ھو تھ 
.اداسي آھي
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ن ھ. یھودا کي بھ افسوس ٿیو
نھن کي خبر ھئي تھ عیسٰي ڪ

. بھ گناھ یا ڏوھ جو مجرم ناھي
ٽڪرا 30یھودا چانديَء جا 

واپس ورتا ، پر پادرین 
.نھ ورتواھو 

اتي ،. میڙ عیسٰي کي وڏي سردار ڪاھن جي گھر و ویو
جي ، پطرس نوڪرن. یھودي ا چیو عیسٰي کي مرڻ گھرجي

باھ جي بي ھو ۽ ڏسي رھیو 
ٽي دفعا ماڻھن پطرس .ھو

تون عیسٰي ”ڏ ۽ چیو ، ڏانھن 
ٽي دفعا پطرس ! ھئینسان 

ڪیو ، بلڪل انڪار 
جیئن عیسٰي ائین 
پطرس . ھوچیو 
لعنت ڪئي پڻ 
.قسم کنیو۽ 

انھيَء رات کان پوِء ، 
گیٽسمني جي باغ ۾عیسٰي 

شاگرد . گھرڻ ویودعا 
ساڻس گڏ ھئا سو جیڪي 
اي منھنجا ”. پیاسمھي 

عیسٰي دعا ڪئي ، “ ،پيُء 
ھي پیالو مون وٽان ... ”

انھيَء جي. و بھرحال يگذري 
باوجود ، جیئن مان نھ ڪندس ،

.پر جیئن تون ڪندین

رقم االئي یھوداس 
۽ -،ڏي ، اھر ویو 
پاڻ کي اھي تي 

.لٽڪایو

اھو . بس پوِء ، ھڪ مرغ
جي آواز وانگر پیٽر کي خدا 
عیسٰي جي الھین کي یاد. ھو

.روئي پیوپطرس ، ڪندي 

ا اوچتو ھڪڙو میڙ باغ ڏانھن روانو ٿیو ، جنھن جي
یسوع مزاحمت نھ . اڳواڻي واڻي یھودا ڪئي

، پر پطرس ھڪ انسان جو ڪن ڪئي 
سان ، عیسٰي خاموشيَء . ڏیوڪٽي 

جي ڪن کي انھيَء ماڻھوَء 
. کیس شفا ڏنائینھٿ التو ۽ 

ٿو تھ ھن اڻي ڄاتویسوع 
گرفتاري خدا جي رضا جي 
.حصو ھئيجو 
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پوِء رومي سپاھین 
مقبرن کي سیل ۽ 

ھاڻي . حفاظت ڪئي
ڪو بھ داخل ٿي نھ 

.یا اھر-سگھیو 

ي ھن ک. یسوع ھمیشھ ٿو تھ ھو مري ویندو ان طریقي سان
و اھا بھ خبر ھئي تھ سندس موت گناھن جي بخشش آڻیند

ڏوھارین کي . جیڪي مٿس ڪن ٿا
صلیب تي رسان ججي عیسٰي 

ھڪڙي عیسٰي . ویوچاڙھیو 
۽ بھشت -ایمان آندو تي 

.نھ ڪیو. ویوڏانھن 

پادرین عیسٰي کي رومي گورنر 
ہ پالطس چیو ت. پالطس جي ایان آندو

مون کي ھن ماڻھوَء ۾ ڪوبہ ڏوھہ ”
پر میڙ رڙ . نہ ملیو آھي

ھن کي "رھي ، ڪندي 
! تي چاڙھوصلیب 
!"صلیب تي چاڙھوکیس 

و جیڪڏھن ھيَء ڪھاڻيَء ج
اختتام ھجي ھا ، اھو ڪھڙو 

پر خدا ڪیو . اداس ھوندو
یسوع . ڪجھھ عجیب

!نھ رھیومري 

ِء ، مصیبت جي ڪالڪن کان پو
“ و ،اھو ختم ٿي وی”عیسٰي چیو ، 

ڪمسندس . ۽ مري ویو
.  ڪیو ویومڪمل 
کیس ھڪ دوستن 
قبر ۾ خانگي 

.ڪیودفن 

پالطس تسلیم ڪیو ، ۽ آخرڪار 
زا عیسٰي کي صلیب تي مرڻ جي س

سپاھین یسوع کي ھنیا ، ھن . ائي
منھن ۾ ٿڪون ھنیائون ۽ کیسجي 

انھن ڊگھو ڪنڊن جو ظالم. ھنیائون
پوءِ . تاج ۽ ان کي د سندس مٿي تي

جي صلیب يَء ڪھنن کیس ڪا 
.چاڙھي مرڻ الءِ تي 
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اختتام

ئي عیسٰي شاگردن وٽ آیو ، ۽ انھن کي جلد 
. چ ھواھو س. ھٿل سائنڏیکاریائین پنھنجا کیلون 
ھن پطرس کي انڪار! عیسٰي وري جیئرو ھو

چیو ڪرڻ تي معافي ڏني ، ۽ پنھنجن شاگردن کي
اپس پوِء ھو و. تھ ھر ڪنھن کي سندس بابت ایو

.آسمان ڏانھن ویو جتان ھو آیو ھو

ین جو سویر صبح جي پھرصبح 
ڏینھن ، عیسٰي جي ڪجھ 

تہ و ملیو ڏ شاگردن 
.  مان لٿل آھيپٿر قبر 

اندر جڏھن انھن 
عیسٰي ، و ڏ ڏٺو

.ھوھاڻي ڪونھ 

نھن ھي بائبل ڪھاڻي اسان کي شاندار ائي ٿي اسان جي عجیب خدا بابت ج
.اسان کي بڻایو ۽ ڪیر چاھي ٿو تھ توھان

زا گناھ جي س. خدا ٿو اسان خراب ڪم ڪیا آھن ، جنھن کي ھو گناھ ٿو سڏي
یسٰي موت آھي ، پر خدا توھان سان ایترو پیار ڪري ٿو جواڪیلو فرزند ، ع

ِء عیسٰي پو. موڪلیو ، ھڪڙي صلیب تي مرڻ الِء ۽ پنھنجن گناھن جي سزا و
!  موٽي آیو جیئرو ۽ گھر ڏانھن ویو جنت ڏانھن

اف جیڪڏھن توھان عیسٰي تي ایمان آڻیو ۽ کانئس پ تھ پنھنجا گناھ مع
اھو ایندو ۽ ھاڻي توھان ۾ رھندو ، ۽ اوھین سدائین ! ڪري ، اھو اھو ڪندو

ھن سان گڏ رھ جیڪڏھن توھان سمجھو ٿا تھ ھي سچ آھي ، ھي چئو خد
پیارا یسوع ، مان سمجھان ٿو تھ تون خدا آھین ، ۽ منھنجي گناھن جي ڪري

جي مھرباني ڪري منھن. مرڻ وارو ماڻھو بڻجي ویو ، ۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
ن زندگيَء ۾ اچو ۽ منھنجا گناھ معاف ڪریو ، تھ جیئن مون کي ھاڻي نئی

جي مدد ڪریو منھن. زندگي ملي ، ۽ ھڪڙو ڏینھن ھمیشھ توھان سان گڏ ھجي
.آمین. ار وانگرasفرمانبرداري ڪرڻ ۾ ۽ رھڻ الِء توھان جي 

16:3یوحنا !بائبل پڙھو  ھر روز خدا سان الھایو

ایسٽرپھریون 

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

، 24-22، لوقا 28-26متي 
21-13جان 

.توھان جي لفظن جو داخال روشني ڏئي ٿو
130: 119زبور 

ھڪڙي عورت ویھي رھي ، قبر جي 
یسوع ھن کي ظاھر . رسان روئي ٿي

ھوَء خوشيَء سان موٽي آئي ! ٿیو
یسوع . "شاگردن کي ائڻ الءِ 

یسوع موٽي آیو ! آھيجیئرو 
!"مئل مانآھي 
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